Úplná pravidla soutěže
„Pošli svůj tým za nároďákem“
„Založ týmový profil na www.pepsifotbal.cz, zapoj svůj tým,
nakupujte v COOP výrobky Pepsi, Lay´s, Mirinda, 7UP a
Mountain Dew a registrujte své nákupy. Vyhrává tým
s největším souhrnným nákupem!“
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Pošli svůj tým za nároďákem“
(dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1)

Pořadatel a zadavatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou
422/23, 109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v
Praze pod sp. zn.: C 55284 (dále jen „pořadatel“).
Zadavatelem akce je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9,
IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
18017 (dále jen „zadavatel“).

2)

Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 15. 8. 2016 00:00:01 hod. do 15. 10. 2016 23:59:59 hod. (dále jen „doba
konání soutěže“), na území České republiky a to výhradně prostřednictvím vybraných prodejen
„COOP“ náležejících do skupiny COOP www.coop.cz, na území České republiky, které jsou pro účely
této soutěže označeny reklamními materiály (soutěžní plakáty, soutěžní letáčky apod.) (dále jen
„prodejny COOP“) (dále jen „místo konání soutěže“).

3)

Účastník soutěže:
Soutěž probíhá jako soutěž týmů, které jsou složeny z vedoucího týmu a libovolného počtu dalších
členů (dále jen „soutěžní tým“).
Soutěžícím se může stát, jako:
a) Vedoucí týmu osoba, která odpovídá za soutěžní tým a jedná jako zástupce soutěžního týmu
s pořadatelem a zadavatelem soutěže (dále jen „vedoucí týmu“). Vedoucím týmu může být
pouze plně svéprávná fyzická osoba, spotřebitel, občan České republiky starší 18 let
s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny
podmínky zapojení se do soutěže.
b) Další člen týmu (dále jen „člen týmu“) pouze plně svéprávná fyzická osoba, spotřebitel, občan
České republiky starší 15 let, s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České
republiky, který splní všechny podmínky zapojení do soutěže, a s jehož účastí v soutěži
vyslovil jeho zákonný zástupce předchozí výslovný souhlas. Osoby mladší 15 let se mohou
soutěže účastnit pouze prostřednictvím svých zákonných zástupců.

(dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Soutěžní tým může být složen z libovolného počtu účastníků, přičemž zadavatel soutěže upozorňuje,
že cena Den s reprezentací obsahuje 20 výher pro 20 vybraných výherců z příslušného výherního
týmu.
Vedoucí týmu určuje, kdo se stane výhercem výhry z příslušného výherního soutěžního týmu.
Vedoucí týmu může registrovat pouze jeden soutěžní tým, opakovaná účast soutěžícího, jako
vedoucího soutěžního týmu není možná.

4)

Soutěžní výrobky:
Do soutěže je možné se zapojit pouze nákupem vybraných výrobků, prodávaných
vybraných prodejnách COOP pod značkami Pepsi, Lay´s, Mirinda, 7UP nebo Mountain Dew.
Konkrétně se jedná o tyto produkty:
 Pepsi Cola 0,33l plech
 Pepsi Cola 0,5l
 Pepsi Cola 1l
 Pepsi Cola 1,5l
 Pepsi Cola 2,25l
 Pepsi Cola Light 0,33l plech
 Pepsi Cola Light 0,5l
 Pepsi Cola Light 1l
 Pepsi Cola Light 1,5l
 Pepsi Max 0,5l
 Pepsi Max 1l
 Pepsi Max 1,5l
 Pepsi Twist 0,5l
 Pepsi Twist 1l
 Pepsi Twist 1,5l
 Mirinda Pomeranč 0,33l plech
 Mirinda Pomeranč 0,5l
 Mirinda Pomeranč 1l
 Mirinda Pomeranč 1,5l
 Mirinda Pomeranč 2,25l
 Mirinda Citron 0,5l
 Mirinda Citron 1,5l
 Mirinda Hruška 0,5l
 Mirinda Hruška 1,5l
 7UP 0,33l plech
 7UP 0,5l
 7UP 1l
 7UP 1,5l
(dále jen „soutěžní výrobek“).

5)
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7UP 2,25l
Mountain Dew 0,5l
Mountain Dew 1,5l
Lays Solené 77g
Lays Fromage 77g
Lays Pikantní paprika 77g
Lays Grilovaná slanina 77g
Lays Jarní cibulka 77g
Lays Solené 150g
Lays Fromage 150g
Lays Pikantní paprika 150g
Lays Grilovaná slanina 150g
Lays MAXX Solené 70g
Lays MAXX Sýr a cibulka 70g
Lays MAXX Paprika 70g
Lays MAXX Kuřecí křidélka 70g
Lays MAXX Solené 140g
Lays MAXX Sýr a cibulka 140g
Lays MAXX Paprika 140g
Lays MAXX Kuřecí křidélka 140g
Lays STRONG Chilli a limetka 77g
Lays STRONG Spicy Curry 77g
Lays STRONG Wasabi 77g
Lays STRONG Cheese a Jalapeno
77g
Lays STRONG Chilli a limetka 150g
Lays Stix Kečup 77g
Lays Stix Kečup 150g

Účast v soutěži:
Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
a)

Vytvoří soutěžní tým, a to tak, že se vedoucí týmu v době konání soutěže zaregistruje na webu
www.pepsifotbal.cz (dále jen „soutěžní stránky“) tím způsobem, že do zde umístěného
registračního formuláře vyplní:

-

své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, název týmu, e-mail, telefonní číslo, město a
heslo

potvrdí souhlas s pravidly soutěže včetně jednotlivých souhlasů a souhlas se zpracováním
osobních údajů a to vše v rozsahu těchto pravidel (dále jen „soutěžní registrace“). Touto
registrací dochází k vytvoření soutěžního účtu příslušného soutěžního týmu (dále jen „soutěžní
účet“).
b)

Vedoucí týmu může následně po řádné registraci a řádném a úplném vytvoření soutěžního účtu
poskytnout dalším členům týmu přihlašovací údaje pro nahrávání soutěžních účtenek. Vstupem
do soutěžního účtu potvrzují jednotliví členové soutěžního týmu svůj souhlas s pravidly soutěže a
zavazují se je dodržovat.

c)

Jakýkoliv člen soutěžního týmu včetně vedoucího týmu nakoupí v době a místě konání soutěže
resp. ve vybraných prodejnách COOP soutěžní výrobky v libovolném množství a hodnotě (dále
jen „soutěžní nákup“). Za provedení tohoto soutěžního nákupu obdrží účastník daňový doklad,
resp. soutěžní účtenku prokazující provedení tohoto soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní
účtenka“) a tuto soutěžní účtenku si pečlivě si uschová.

d)

Po přihlášení do tohoto soutěžního účtu mohou jednotliví členové soutěžního týmu, jakož i
vedoucí týmu prostřednictvím jeho funkčnosti:
-

nahrávat soutěžní účtenky (scan nebo foto, ve formátu jpg.) prokazující provedení
soutěžního nákupu a
zároveň zde vždy uvedou hodnotu příslušného soutěžního nákupu resp. hodnotu soutěžních
výrobků, který dokládají uvedenou soutěžní účtenkou (v případě, že na účtence bude i zboží,
které do soutěže nepatří, je potřeba jeho cenu odečíst od celkové hodnoty nákupu uvedené
na účtence). Hodnotu soutěžního nákupu je potřeba zokrouhlit na jednotky. Dále účastník
vloží přesné datum a čas soutěžního nákupu pro kontrolu účtenek.

Každou soutěžní účtenku pak soutěžní tým nahrává v rámci svého soutěžního účtu do
soutěže. Soutěžní účtenka musí být vždy unikátní. Je vyloučeno nahrávat jednu účtenku
opakovaně.
Soutěžní účtenka musí být čitelná a kompletní, pro kontrolu.
Soutěžní účtenky budou po odeslání, resp. po nahrání do soutěžního účtu nejprve schváleny
pořadatelem soutěže. V případě neschválení soutěžní účtenky uvidí vedoucí týmu důvod neschválení
soutěžní účtenky v soutěžním účtu. V případě schválení účtenky bude účtenka zapojena do soutěže a
hodnota soutěžního nákupu se přičte k celkové částce.
Hodnota soutěžního nákupu je součet částek soutěžních výrobků. V soutěži se sčítá čistě hodnota
nákupu soutěžních výrobků uvedená na příslušné soutěžní účtence.
Nákup soutěžních produktů, registrace na soutěžních stránkách včetně vložení, odeslání a doručení
soutěžních účtenek musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 15.
8. 2016 00:00:01 hod. do 15. 10. 2016 23:59:59 hod.
Na soutěžní nákupy provedené dříve či později, než je termín konání soutěže, či nahrané mimo dobu
konání soutěže, nebude brán zřetel.
Účastníci registrací na webu www.pepsifotbal.cz výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a
město trvalého bydliště bude případně uveřejněno na soutěžním webu, zejména v případě, že se
stanou výherci v soutěži.

Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to
nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného
soutěžního nákupu a případně vydání výhry.
Hodnota soutěžních výrobků, která nebude před předáním výhry v souladu s těmito pravidly
na výzvu pořadatele doložena příslušnými originály dokladů dokládající uvedené soutěžní
nákupy, se nezapočítává do souhrnné hodnoty všech soutěžních výrobků – může tak dojít ke
změně výsledků soutěže, či dokonce i k vyloučení soutěžního týmu ze soutěže.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto
pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude
jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu soutěžních výrobků v době konání
soutěže a v příslušném obchodním řetězci a prodejně.
6)

Výhry v soutěži:
a) 1. cena „Den s Českou reprezentací“ obsahující 20 výher pro 20 vybraných výherců
z příslušného výherního týmu.
Cena Den s Českou reprezentací obsahuje 20 výher pro 20 vybraných výherců z příslušného
výherního týmu. Každá z 20 výher obsahuje: 1 x šála České reprezentace, 1 x vstupenka na
utkání Česko - Norsko dne 11. 11. 2016, doprava autobusem do místa dění z jednoho
odjezdového místa určeného pořadatelem a zpět, ubytování v místě konání zápasu a doprovodný
program níže.
Za výběr dvaceti výherců z výherního soutěžního týmů čerpající svou výhru v rámci ceny Den
s Českou reprezentací je plně zodpovědný pouze vedoucí výherního týmu, který určuje, kteří
členové týmu případně osoby, kterým účast na výhře darovali, se stávají výherci ceny a budou se
čerpání své výhry v rámci ceny účastnit. Vedoucí týmu se stává vždy výhercem a musí se tak
čerpání své výhry v rámci ceny účastnit vždy.
Výhercem výhry v rámci ceny Den s Českou reprezentací se mohou stát i děti resp. osoby mladší
18ti let, s jejichž účastí na čerpání výhry v rámci ceny vyslovili jejich rodiče (zákonní zástupce) svůj
předchozí písemný souhlas. Vedoucí týmu prohlašuje, že nese plnou odpovědnost včetně
odpovědnosti za škodu a zdraví za jednotlivé výherce, kteří čerpají předmětnou výhru (včetně
získání jednotlivých souhlasů od zákonných zástupců).
Detailní program ceny Den s českou reprezentací:
Dne 11. 11. 2016
doprava výherců (max. 20 osob) do místa utkání České reprezentace (Praha) + občerstvení
prohlídka stadionu
ubytování v hotelu (Corinthia Hotel Prague), večeře
zápas Česko – Norsko
Dne 12. 11. 2016
snídaně v hotelu
odjezd na Strahov
prohlídka nové budovy FAČR, tiskového střediska, síně slávy českého fotbalu s výkladem
vysvětlení přípravy na zápas (videorozbor) vybraným trenérem Trenérské akademie FAČR
sledování tréninku
focení a autogramiáda s fotbalisty reprezentace ČR
oběd
létání ve Skydive aréně - 3 min/os. (pravidla pro tuto aktivitu viz www.huricanefactory.com)
odjezd
Součástí výhry není kapesné, doprava na místo odjezdu apod..

Člen výherního soutěžního týmu, jakož i vedoucí týmu či osoba obdarovaná, resp. osoba, které
výherce výhru daroval, jenž se stala výhercem výhry, je povinen oznámit pořadateli své jméno,
příjmení a adresu. Člen výherního soutěžního týmu, jakož i vedoucí týmu či osoba obdarovaná
jenž se stala výhercem výhry, také zodpovídá za svůj zdravotní stav, a bere na sebe veškerou
zodpovědnost spojenou s uplatněním předmětné výhry.
Termín výhry si člen výherního soutěžního týmu, jakož i vedoucí týmu či osoba obdarovaná jenž
se účastní čerpání výhry, nemůže vybrat, termín je pevně dán. Termín není měnitelný ani
v případě, že se výherce resp. člen výherního soutěžního týmu, jakož i vedoucí týmu či osoba
obdarovaná tohoto termínu nemůže zúčastnit. Zadavatel ani pořadatel zájezdu nepřebírá žádnou
odpovědnost za případné škody a újmy výherce vzniklé v místě realizace výhry.
Pokud bude osobou výherce osoba mladší 18 let (musí mít místo trvalého pobytu a doručovací
adresu na území České republiky), odpovídá vedoucí soutěžního týmu za veškeré chování této
osoby po celou dobu zájezdu a přebírá na sebe plnou odpovědnost za účast této osoby na čerpání
své výhry. Zákonný zástupce / rodič musí s čerpáním výhry příslušného výherce souhlasit a
vedoucí týmu na sebe berou plnou odpovědnost za zajištění tohoto souhlasu zákonných zástupců
a přebírá veškerou odpovědnost za účast dětí na čerpání své výhry.
Žádný ze subjektů podílejících se na soutěži (zejména pořadatel a zadavatel soutěže) nepřebírá
jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, či dalším
účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherci utrpí během čerpání své
výhry. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při čerpání výhry a pokyny
pořadatele či zadavatele. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů
může být ze soutěže bez dalšího vyloučen.

b) 9 x Sada 16 ks dresů Puma dle výběru soutěžního týmu (kombinace barev a velikosti)
(dresy bez potisku, pouze s číslem)
- Sada se skládá z 15 x dres hráč + trenky + štulpny a 1 x dres brankář + trenky brankář +
štulpny brankář
o

dresy hráči

702070 01 Pitch Shortsleeved Shirt

o

trenky hráči

702072 01 Pitch Shorts Without Innerbrief

o

štulpny hráči

702565 01 Team II Socks

o

dres brankář

702195 50 Triumphant GK Shirt

o

trenky brankář

702196 30 Tournament GK Shorts

o

štulpny brankář

702210 01 Match Socks

c) 15 x Sada 10 ks míčů Puma
- Sada se skládá z 10 x fotbalový míč velikosti 5.
o

míče

082428 01 ELITE 1 (Fifa Approved) ball

d) 25 x Pitný režim Gatorade
- 1x Pitný režim Gatorade se skládá z:
o

10x Gatorade Lemon Powder 350g

o

7)

10x Gatorade Orange Powder 350g

Určení výherců
Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
a)

Cena Den s Českou reprezentací obsahuje 20 výher pro 20 vybraných výherců
z daného výherního soutěžního týmu, s tím, že výherní tým je určen tak, že tímto výherním
týmem se stává ten soutěžní tým, který zcela splnil podmínky této soutěže a v době trvání
soutěže nahrál do soutěže prostřednictvím svého soutěžního účtu soutěžní účtenky
s nevyšší souhrnnou hodnotou všech soutěžních výrobků ze všech soutěžních týmů.

b)

Výhercem 1 kusu výhry Sada 16 ks dresů Puma se stává 9 soutěžních týmů, kteří zcela
splnili podmínky této soutěže a v době trvání soutěže nahráli do soutěže prostřednictvím
svého soutěžního účtu soutěžní účtenky s nevyšší souhrnnou hodnotou všech soutěžních
výrobků jako 2. – 10. v pořadí, ze všech soutěžních týmů.

c)

Výhercem 1 kusu výhry Sada 10 ks míčů se stává 15 soutěžních týmů, kteří zcela splnili
podmínky této soutěže a v době trvání soutěže nahráli do soutěže prostřednictvím svého
soutěžního účtu soutěžní účtenky s nevyšší souhrnnou hodnotou všech soutěžních výrobků
jako 11. – 25. v pořadí, ze všech soutěžních týmů.

d)

Výhercem 1 kusu výhry Pitný režim Gatorade se stává 25 soutěžních týmů, kteří zcela splnili
podmínky této soutěže a v době trvání soutěže nahráli do soutěže prostřednictvím svého
soutěžního účtu soutěžní účtenky s nevyšší souhrnnou hodnotou všech soutěžních výrobků
jako 26. – 50. v pořadí, ze všech soutěžních týmů.

Výherci soutěže budou pořadatelem o své výhře informováni prostřednictvím vedoucího týmu na emailovou adresu, kterou uvedl vedoucí týmu v soutěžní registraci, a to nejpozději do pěti dnů po
skončení soutěže, tedy do 20. 10. 2016.
Předání výher proběhne následovně:
1.

Výhra v rámci ceny Den s Českou reprezentací – obsahuje dvoudenní pobyt v místě konání
zápasu Česko - Norsko (Praha). Vedoucí týmu bude pořadatelem kontaktován telefonicky pro
domluvení detailů převzetí těchto max. 20 výher jednotlivými výherci, sestavení seznamu
výherců a odvozu na místo setkání.

2.

Výherci výhry Sada 16 ks dresů Puma získávají uvedené sady dle svého výběru. Vedoucí
týmu bude kontaktován za účelem dohodnutí velikosti dresů a barevné kombinace a za účelem
sdělení adresy pro doručení. Výhry budou výhercům, zaslány prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb ve lhůtě 60 dní od potvrzení velikostí a barevných kombinací a sdělení
adresy pro doručení, a to v jedné zásilce pro celý tým. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
výhry v případě, že dodavatel nebude schopen dodat dresy přesně dle výběru výherců.

3.

Výherci výhry Sada 10 ks míčů získávají uvedenou sadu míčů. Vedoucí týmu bude
kontaktován za účelem sdělení adresy pro doručení fotbalových míčů. Výhry budou výhercům,
zaslány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve lhůtě 60 dní od potvrzení adresy,
a to v jedné zásilce pro celý tým.

4.

Výherci výhry Pitný režim Gatorade získávají 10x Gatorade Lemon Powder 350g + 10x
Gatorade Orange Powder 350g. Vedoucí týmu bude kontaktován za účelem sdělení adresy pro
doručení výhry. Výhry budou výhercům, zaslány prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb ve lhůtě 60 dní od potvrzení adresy, a to v jedné zásilce pro celý tým.

V případě, že vedoucímu týmu nebude možné výhru oznámit či doručit (např. z důvodu neexistující emailové adresy), či vedoucímu týmu danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem neuplatní, ztrácí
nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu
soutěžnímu týmu v pořadí, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.
Jednotliví členové týmu souhlasí s tím, aby je v soutěži oficiálně zastupoval vedoucí týmu, s čímž
účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. Vedoucí týmu odpovídá za řádné rozdělení výhry mezi
jednotlivé členy týmu. Pořadatel ani zadavatel za rozdělení výhry mezi jednotlivé členy soutěžního
týmu jakkoliv neodpovídá a s veškerými stížnostmi je povinen se člen týmu obracet přímo na svého
vedoucího týmu.

8)

Souhlas s pořízením a užitím fotografie:
V rámci průběhu akce Den s Českou reprezentací – budou pořadatelem a zadavatelem
pořizovány fotografie, audio záznamy a audiovizuální záznamy, které budou sloužit jako
výstup pro media a sociální sítě - s čímž vyslovuje soutěžící svůj souhlas.
Součástí výhry v rámci ceny Den s Českou reprezentací – obsahující 20 výher pro 20
vybraných výherců z daného soutěžního týmu, je i možnost focení s fotbalisty reprezentace
České republiky - s čímž vyslovuje soutěžící svůj souhlas.
Výherce resp. vybraný člen výherního soutěžního týmu, jakož i vedoucí týmu či osoba obdarovaná,
resp. osoba, které výherce výhru daroval, jenž se účastní čerpání výhry v rámci ceny (případně jejich
zákonní zástupci) bezúplatně souhlasí s tím, že v rámci čerpání výher v rámci ceny Den
s Českou reprezentací mohou být pořadatelem či zadavatelem pořizovány fotografické
záznamy, audio záznamy či audiovizuální záznamy jeho osoby včetně jeho osobnostních
prvků, případně i společně s dalšími výherci v rámci výherního soutěžního týmu včetně
vedoucího týmu a osob obdarovaných, jakož i s jednotlivými členy České fotbalové
reprezentace (dále jen „záznam“). Výherce resp. vybraný člen výherního soutěžního týmu, jakož i
vedoucí týmu či osoba obdarovaná, resp. osoba, které výherce výhru daroval, jenž se účastní čerpání
své výhry v rámci ceny (případně jejich zákonní zástupci) účastí na čerpání své výhry v rámci ceny
Den s Českou reprezentací bezplatně udělují pořadateli a zadavateli soutěže oprávnění
k zaznamenání jeho osoby včetně osobnostních prvků jakýmikoliv známými technickými prostředky a
k libovolné úpravě pořízeného záznamu a dále k užití záznamů:


a)

-

ke všem způsobům užití výkonu, které jsou uvedeny v § 12 odst. 4 zák. č. 121/2000 Sb.
v platném znění, a to na dobu trvání majetkových autorských práv;

-

v rozsahu neomezeném, a to zejména v místě, času a co do počtu (množství), užití záznamů;
pořadatel ani zadavatel soutěže není povinen tuto licenci užít; a dává souhlas záznam
libovolně upravovat a doplňovat reklamními sděleními;

-

k užití a šíření záznamů bez dalšího v neomezeném místě, čase a způsobu a zejména
následujícími způsoby: na webových stránkách zadavatele soutěže, v tištěných materiálech
(tisková zpráva, články v časopisech, pos materiály apod.), v dalších komunikačních médiích
(televizní vysílání, rozhlasové vysílání, filmové zpravodajství, internet, atd.);

-

souhlasí s tím, aby práva uvedená v tomto odstavci byla bez dalšího převoditelná
pořadatelem a zadavatelem soutěže na třetí subjekt.

Obecná ustanovení
Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

b)

Účastník účastí v této akci prohlašuje, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a
pořadatel a ani organizátor akce nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou
v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku).

c)

Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – +420 739 532 212 a e-mailová
adresa soutez@4pap.cz Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy
ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení
daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.

d)

Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné
účtenky, nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či jinak
znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména neprokazující
provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.

e)

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek
soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od
soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je
povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních
nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění
soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen a
případně i ztrácí nárok na výhru.

f)

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat ze soutěžního účtu jakoukoliv soutěžní účtenku, či hodnotu
soutěžního nákupu v případě podezření, že soutěžní účtenka byla nahrána do soutěže v rozporu
s těmito pravidly a to i bez vysvětlení důvodu či oznámení.

g)

Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

h)

Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci.

i)

Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv technické problémy související
s účastí v soutěži, zejména v souvislosti s odesíláním a doručováním soutěžní registrace,
nahráváním účtenek, oznamování výher a jejich doručování.

j)

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené
s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné
reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné
reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není
možné vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru (či více), než která mu
bude vydána.

k)

Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli,
pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní
zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a
manželé. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností,
nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.

l)

Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí, s výjimkou vadného zboží,
které bude vyměněno za zboží bezvadné.

m)

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v
důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším
užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné

podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
n)

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn
bezplatně užít jeho jména, příjmení, názvu a obce ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a
propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše
uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže
bez omezení území.

o)

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít
v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně
jméno, příjmení a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být
bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a
audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

p)

Účastí v soutěži resp. odesláním soutěžní registrace souhlasí soutěžící se zařazením svých
osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů v registračním formuláři zejména: jméno,
příjmení, e-mail, kontaktní adresa a telefonní číslo (dále jen „údaje“) do databáze společnosti
PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem: Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017, jakožto správce
(dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména
organizátora, pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům
mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, resp. do vyjádření
nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle §
11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv
bezplatně na adrese Společnosti písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich
likvidaci, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může
na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

q)

Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená
v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není
odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo
prostřednictvím získané výhry.

r)

Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné
soudní cestou.

s)

Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné
v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže,
k dalším marketingovým a charitativním účelům.

t)

Zadavatel a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek
soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní
povinnost na soutěžícím.

u)

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže,
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

v)

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto
učiněno písemně ve formě dodatku.

w)

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.pepsifotbal.cz.

V Praze 12. 8. 2016

Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

